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 FICHA DE INSCRIÇÃO Nº________ 
Nº Fatura: ____________________ 

 

                          FÉRIAS DESPORTIVAS DA ROCHINHA E DO VI □ 

                    PROJETO DAR □ 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO/A ALUNO/A 
 

Nome Completo __________________________________________NIF________________BI/ CC_______________ 
 
    Data de Nascimento: ___/___/______Filho de: _____________________________________________________ e de 

 
________________________________________________________________Morada Completa: _______________ 
 
 ______________________________________________________________Código Postal _____________-_______ 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DO/A ENCARREGADO/A DE EDUCAÇÃO 
 
Nome: _________________________________________________NIF__________________BI/CC______________ 

 
Morada Completa: _____________________________________________________Código Postal ________-______ 
 
Correio eletrónico____________________________________________________  @__________________________ 
 
Contactos telefónicos: TM____________________/ ______________________ /___________________/____________________ 
 

 

3. INSCRIÇÃO NO TURNO (FÉRIAS DESPORTIVAS DA ROCHINHA E DO VI) 
(só possível em dois turnos) 

□  1ºTurno: 01/07/2020 a 17/07/2020; = 13 dias Úteis 

□  2º Turno:20/07/2020 a 31/07/2020; = 10 dias Úteis 

 

A. Serviço de Refeições :       SIM □           NÃO □    
      

A1) Dieta específica: SIM □       NÃO □       Se sim qual? ______________________________________ 
                             (Os atestados médicos, e/ou pedidos de dieta especiais deverão ser entregues no ato da candidatura.)  

A2) Identificação atual do escalão de abono de família:        Escalão 1 □     Escalão 2 □     Outro  □ 
 

4. Projeto DAR (apenas um dos turnos será gratuito por criança) 

□  1ºTurno: 01/07/2020 a 117/07/2020 = 13 dias Úteis 

□  2º Turno:20/07/2020 a 31/07/2020 = 10 dias Úteis 
 

A. Serviço de Refeições :       SIM □           NÃO □    
    

A1) Dieta específica: SIM □       NÃO □       Se sim qual? ______________________________________ 
                             (Os atestados médicos, e/ou pedidos de dieta especiais deverão ser entregues no ato da candidatura.)  

A2) Identificação  atual do escalão de abono de família:        Escalão 1 □      
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        B. Transporte: Só aplicável ao projecto DAR  

 SIM □           NÃO □   Localidade: _____________________________________Paragem: ____________________________  

 

 

Declaração do Encarregado de Educação 
 

Eu, Encarregado(a) de Educação do educando(a) _________________________________________________ 

pretende que o(a) educando(a) frequente o campo de férias com registo nº 219/DRC. Tomei conhecimento da 

programação e do Regulamento Interno. Mais declaro que tomei conhecimento que o meu(minha) educando(a) 

tem que ter um calçado especifico para ficar no campo de férias, o qual só regressa a casa no último dia do 

campo de férias. 

Declaro ter tomado conhecimento das disposições informativas concomitantes à presente candidatura, a 

disponibilizar ao Titular de Dados e relativas ao Regulamento Geral de Proteção de Dados disponíveis infra. 

Encarregado de Educação ____________________________________________________________________  

(Assin. Conforme Doc. Identificação)                                                                                     Data: _____________ 

 

Autorizo o registo fotográfico e utilização da imagem do meu educando para divulgação do projeto, a ser 

publicado em Páginas Web, Redes sociais, Jornais e meios análogos: 

 SIM      NÃO  

Autorizo que os dados do meu educando sejam transmitidos à Seguradora para garantir a segurança do meu 

educando: 

 SIM      NÃO  

Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) - CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO JUNTO DO 

TITULAR DOS DADOS 
 

1. Responsável, fundamento e finalidade 
Os dados pessoais recolhidos são tratados pela Camara Municipal 
do Bombarral, no respeito pelo Regulamento (UE) 2016/679, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 
(Regulamento), e demais legislações de proteção de dados 
aplicável, com base no consentimento do titular dos dados 
pessoais, de acordo com o artigo 6.º, n.º 1, alínea a) do RGPD) e 
para as seguintes finalidades: 
 Candidatura como participante nos projetos “Férias Desportivas 

da Rochinha e do VI” e “Desporto, Atividades e Refeições – 
DAR”; 

 Utilização dos dados para garantir seguro do participante; 
 Registo fotográfico do evento, caso esteja autorizado. 

2. Obrigatoriedade 
O fornecimento de dados para estas finalidades é obrigatório para 
o seu perfil poder ser considerado no projeto. A não 
disponibilização dos mesmos implica o impedimento de participar 
no referido projeto. 

3. Conservação 
Os dados pessoais são conservados no prazo legalmente 
admissível. 

4. Destinatários 
Os dados pessoais recolhidos podem ser comunicados apenas 
para o cumprimento das obrigações legais, identificação para 
efeitos de seguro. 

5. Direitos 
Informamos ainda que, nos termos previstos no Regulamento e 
demais legislação de proteção de dados aplicável, tem direito: 
 A solicitar o acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito, à 

sua retificação e ao seu apagamento;  
 À limitação e oposição ao tratamento;  
 À portabilidade dos seus dados;  
 A não ficar sujeito exclusivamente a decisões individuais 

automatizadas (se o tratamento tiver por base o consentimento do 
titular);  

 À revogação do consentimento, que não compromete a licitude do 
tratamento efetuado com base no mesmo até esse momento (se o 
tratamento o tiver por base). 

6. Contactos 
Os referidos direitos poderão ser exercidos através de solicitação à 
Câmara Municipal do Bombarral, mediante preenchimento de 
formulário disponibilizado para o efeito, nas instalações desta ou, ao 
invés, para os seguintes endereços: 
 Correio Eletrónico: educacao@cm-bombarral.pt; ou, 
 Presencialmente: Setor de Educação Desporto e Juventude, 

Câmara Municipal de Bombarral, durante o horário normal de 
funcionamento, das 9h00 às 16h00.  

7. Reclamação 
Não obstante, tem ainda o direito de apresentar uma reclamação junto 
da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), enquanto 
autoridade de controlo.  

 


